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  ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ  

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ  

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ  

ΡΖΙΔΦΥΛΝ : 2551353419  ΦΑΜ: 2551353409 email: bdratzidis@pgna.gr 

        Αξκφδηνο πάιιεινο:  X. ΓΟΑΡΕΗΓΖΠ     

 

            

Γ Η Α Θ Ζ Ο  Μ Ζ ΑΟΗΘΚ.  18/2017 

 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 25/10/2017 

  

 

ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΛΡΗΥΛ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΥΛ 

ΚΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΥΛ (SMALL-MEDIUM-LARGE) ΑΞΝ LATEX ME ΞΝΓΟΑ. 

 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖΠ ΡΗΚΖΠ 

Ξποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 60.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΞΑ  

 

 
 

ΑΓΑ Απιθμού Απόθαζηρ Ανάλητηρ ποσπέυζηρ: 7Ρ4Ζ4690Υ3-4Μ0 

 Απιθμό Γέζμεςζηρ: 1418/0 

 

Ρο Ξανεπιζηημιακό Γενικό Λοζοκομείο Έβπος – Λοζηλεςηική Κονάδα Αλεξανδπούποληρ 

 

 

Έρνληαο ππ’ φςηλ ηηο δηαηάμεηο:  

                   

1) Ρνπ Ξ.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Θ. 98/Α/05) «Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα».  

2) Ρνπ Λ. 4412/16 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» 

3) Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη 

4) Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 134/18-6-2007). 

5) Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 256/2-11-2001), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

6) Ρνπ Λ. 3377/2005 «Αξρέο θαη Θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα πνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 202/19-8-

2005), θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 35 (θαηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 

15 ηνπ Θ.Ξ.Γ.). 

7) Ρνπ Λ. 3310/2005 (ΦΔΘ 30/Α/2005) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3414/2005 (ΦΔΘ 279/Α/2005) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Λ. 3310/2005 

….».  

8) Ρνπ Λ. 2469/1997 (ΦΔΘ 38/Α/14-3-1997) «Ξεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

9) Ρνπ Λ. 2513/1997 «Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ» (ΦΔΘ 

Α’ 139/27.6.97)  

10) Toπ Λ. 2362/1995 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 247/27-11-1995), φπσο ηζρχεη.  
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11) Ρνπ Λ.Γ. 496/1974 «Ξεξί Ινγηζηηθνχ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 204/19-7-1974). 

12) Ρνπ Λ. 3868/2010 (Φ.Δ.Θ. Α’ 129/3.8.2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

13) Ρνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 128/Α΄/03-08-2010) άξζξν 68 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ  θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

Νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

14) Ρνπ Ξ.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ Α΄ 194/22-11-10) 

15) Ρνπ Λ.3871/2010 (ΦΔΘ Α’ 141/17.8.2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη επζχλε» 

16) Ρελ ππ. αξηζκ. 4658/2016 θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ γείαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ (ΦΔΘ 2937/15-9-2016) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην  Ξ.Ξ..Φ. 2015 θαη ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη ην πνζφ ησλ 60.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ γηα ηελ πξνκεζεηα ΓΑΛΡΗΥΛ 

ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΥΛ ΚΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΥΛ (SMALL-MEDIUM-LARGE) ΑΞΝ LATEX ME ΞΝΓΟΑ   ζηα πιαίζηα 

εθηέιεζεο ηνπ Ξ.Ξ..Φ. 2015. 

17) Ρελ ππ αξηζκ. 5202/9-10-2017 απφθαζε ηνπ Γηνθεηή ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα Ππλνπηηθνχ (Ξξφρεηξνπ) Κεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε αληηθείκελν ηελ 

πξνκήζεηα ΓΑΛΡΗΥΛ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΥΛ ΚΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΥΛ (SMALL-MEDIUM-LARGE) ΑΞΝ LATEX ME 

ΞΝΓΟΑ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ξ.Γ.Λ.Έ. – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο. 

                                     

                                             Ξ π ο κ η π ύ ζ ζ ε ι: 

 

Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα 2.200.000 ηεκαρίσλ ΓΑΛΡΗΥΛ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΥΛ ΚΖ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΥΛ (SMALL-MEDIUM-LARGE) ΑΞΝ LATEX ME ΞΝΓΟΑ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ξ.Γ.Λ.Έ. – 

Λνζειεπηηθή Κνλάδα Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 60.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

           

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ : 25/10/2017: 12:00 κ.κ.    

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ: 24/10/2017  ΥΟΑ 14:30 κ.κ 

ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ    :  120 εκέξεο. 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  : Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα 

Αιεμαλδξνχπνιεο  

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ: Ξιένλ Ππκθέξνπζα απφ Νηθνλνκηθή Άπνςε Ξξνζθνξά Απνθιεηζηηθά 

Βάζεη ηεο Ρηκήο 

ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ : Γψδεθα (12) Κήλεο  

 Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί ζηηο 11-10-2017 γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ θαη ζηηο 

παξαθάησ Διιεληθέο εθεκεξίδεο: 

      Α) ΖΚΔΟΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ: 

  1. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ & ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΥΛ 2. ΙΝΓΝΠ.  

Β) ΖΚΔΟΖΠΗΔΠ ΡΝΞΗΘΔΠ: 

  1. ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΠ ΡΖΠ ΘΟΑΘΖΠ (ΘΝΚΝΡΖΛΖ) 2.ΣΟΝΛΝΠ (ΘΝΚΝΡΖΛΖ) 3. ΚΔΘΝΟΗΝΠ (ΝΟΔΠΡΗΑΓΑ) 

4.ΔΙΔΘΔΟΖ ΘΟΑΘΖ (ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ) 

 

     Ζ δηαθήξπμε έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΘΖΚΓΖΠ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα θαη ζην Ξξφγξακκα Γη@χγεηα 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

      Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

     Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαίσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Λ. 4412/16. 

 

                                                                           Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                                                 ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ  

                                                                                        

 

                                   

                                                                     ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  ΑΓΑΚΗΓΖΠ  
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ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

 

1. Γικαίυμα Πςμμεηοσήρ.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

 Α) Έιιελεο Ξνιίηεο 

 Β) Αιινδαπνί 

 Γ) Λνκηθά Ξξφζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά 

 Γ) Ππλεηαηξηζκνί 

 Δ) Δλψζεηο Ξξνκεζεπηψλ/ Θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

 

Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο  κπνξεί, εθφζνλ  παξαζηεί  αλάγθε  θαη γηα ζπγθεθξηκέλε  ζχκβαζε, 

λα  ζηεξίδεηαη  ζηηο δπλαηφηεηεο  άιισλ θνξέσλ  αζρέησο  ηεο λνκηθήο  θχζεο  ησλ δεζκψλ  ηνπ κε 

απηέο. Πηελ  πεξίπησζε  απηή, πξέπεη  λα  απνδεηθλχεη  ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη έρεη  ζηε δηάζεζε 

ηνπ  ηνπο αλαγθαίνπο  πφξνπο π.ρ. κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο  δέζκεπζεο  ησλ θνξέσλ απηψλ. 

 

Πηελ αλνηθηή δηαδηθαζία νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: 

 

Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», ν νπνίνο, ππν πνηλή 

απφξξηςεο, πεξηέρεη:  

 

1. Ρα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 93 ηνπ Λ. 4412/16 θαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά 

πνηνηηθήο επηινγήο, ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ή ηελ ηερληθή ηθαλφηεηά ηνπο. Δηδηθφηεξα 

 

 

Α) πεχζπλε Γήισζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 79, ζηελ νπνία ζα 

βεβαηψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

Αα) δελ βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ.4412/16 γηα ηηο νπνίεο νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Αβ) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75,76 θαη 

77, ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Αγ) θαηά πεξίπησζε, ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 84 ηνπ Λ. 4412/16. 

Αδ) δειψλνληαη νη θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο είλαη ππφρξενο ν ππνςήθηνο γηα θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. 

Αε) δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

Αζη) δειψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη θακία πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη δελ ππάξρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

24 ηνπ Λ. 4412/16. 

Αδ) δειψλεηαη φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Λ. 4412/16. 

Αε) Γειψλεηαη φηη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη αλά πάζα ζηηγκή, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 4412/16  

Αζ) δειψλεηαη φηη ηα θσηναληίγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη ζηνλ δηαγσληζκφ, απνηεινχλ αθξηβή αληίγξαθα 

ησλ πξσηνηχπσλ.  

 

 

2.Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο, επί πνηλή 

απφξξηςεο, πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ 

είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 
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ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ξαξάξηεκα Ρερληθήο Ξξνζθνξάο» θαη ηηο 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

2. Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο, επί πνηλή 

απφξξηςεο, πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

95 ηνπ Λ.4412/16, ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχςεη απφ ηελ έθπησζε επί ηνηο εθαηφ ζηελ 

πξνβιεπφκελε ηηκή αλά είδνο. Πηελ ηηκή πνπ ζα πξνθχςεη, ε νπνία ζα ππνινγίδεηαη ζε επξψ,  

πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηε θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ 

ζα ππνγξαθεί. Πε πεξίπησζε θαηάζεζεο αθξηβψο ίδηαο ηηκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν 

βάζεη θιήξσζεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε 

γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ 

κε παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί εγγξάθσλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, δελ 

ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ππνβνιή κίαο κφλν πξνζθνξάο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

Ρα Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο, πιελ ηεο εγγχεζεο θαη ησλ δειψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Λ. 4412/16, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα. Πηελ πεξίπησζε απηή, ζηε 

δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/16 δειψλεηαη ξεηά φηη ηα θσηναληίγξαθα 

απνηεινχλ αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 

Νη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα, ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηνλ λνκηθφ εθπξφζσπν απηψλ. 

 

Δθφζνλ ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά ή ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο 

δελ είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζπλππνβάιιεηαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

 

Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 4.10.1961, 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984 (Α΄ 188). 

 

Αλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηά ηνλ έιεγρν, 

κνλνγξάθεη δε θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 

 

Ζ πξνζθνξά ζα θέξεη επθξηλψο ηε ιέμε «πξνζθνξά», ηελ επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο, ζα 

απεπζχλεηαη ζην Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αιεμαλδξνχπνιεο, 

ζα θέξεη ζαλ ηίηιν ηνλ ηίηιν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο θαη ζα αλαγξάθεη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ πεξηέρεη. 

 

 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Λνζνθνκείνπ κέρξη ηηο 23/10/2017 θαη 

ψξα 14:30κ.κ. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο απηήο δελ 

απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη επηζηξέθνληαη. 

 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφλ, 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

Πηε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν θσδηθφο, ε ηηκή ηνπ είδνπο ζην 

Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο -εάλ ππάξρεη- θαη ν θσδηθφο ΔΘΑΞΡ, φπνπ 

απαηηείηαη. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο πξνζθνξέο ζε ηηκέο αλψηεξεο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. 
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Αλ ν πξνζθέξσλ ή ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο 

δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην Λ. 4412/16, άξζξα 78 ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη 

δειψζεηο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ κε ην πεξηερφκελν ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο θαη η΄. 

 

Νη δειψζεηο ππέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ.1599/1986 (Α΄ 75), ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηε δήισζε. Ζ σο άλσ δήισζε, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζε απηήλ εκεξνκελία, απνθηά βεβαία ρξνλνινγία κε ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο ηηο νπνίεο ζπλνδεχεη. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα δεηεί αλά πάζα ζηηγκή απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 

ηνπο ππνςεθίνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο, λα ππνβάινπλ ην 

ζχλνιν ή ηκήκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηε δήισζή ηνπ ν πξνζθέξσλ/ ππνςήθηνο, αλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, είλαη αλαγθαίν γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Αλ ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ απνηειεί θνηλνπξαμία, ππνβάιιεη ηηο αλσηέξσ δειψζεηο, ηα έγγξαθα 

ή ηα δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 

Όηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζπκκεηνρήο ή πξνζθνξά απφ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα πνπ δειψλεη φηη ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ή νηθνλνκηθή επάξθεηα ή επαγγεικαηηθή ή ηερληθή ηθαλφηεηα 

ηξίησλ νηθνλνκηθψλ πξνζψπσλ ή ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αλαθεξπρζεί πξνκεζεπηήο, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ππνςήθην γηα θάζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα ή 

ππεξγνιάβν ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε 

δηαθήξπμε. 

 

πνβνιή πξνζθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλεπηθχιαθηε θαη άλεπ φξσλ απνδνρή εθ κέξνπο ηεο εηαηξίαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε απηή φξσλ.  
 

• Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

λα αλαθέξνπλ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 
• Πε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα 

ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.   

 
• Πε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί.    
 

Γιαδικαζία αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο / ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 100 ηνπ Λ. 4412/16. 

 

Ρν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Ζ 

απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ. 4412/16. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα. 

 

Ρα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

  

Α) Απνζθξαγίδεηαη ν θχξηνο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο 

θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Πε πεξίπησζε χπαξμεο 

δηαηξεηηθνχ κεραλήκαηνο, ππνγξάθνληαη ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα. Ρν αξκφδην φξγαλν 
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θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Νη 

θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηε πξφζθιεζε. 

Β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη δελ γίλεηαη απνδεθηέο  θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην 

αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ή ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη 

αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη. Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 117, παξ.4, ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, 

ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλεη ζηελ ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηε 

θξίζε ηεο επηηξνπήο.     

 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

 

Ξληπόηηηα και νομιμόηηηα δικαιολογηηικών – Γιεςκπινίζειρ 

 

Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

λα θαιεί εγγξάθσο ηνπ πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 

ππνςεθίνπο, ρσξίο λα δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια 

ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, 

δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ 

ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο 

πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε 

αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4250/14, κεηαθξάζεσλ 

θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο 

απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ε κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο 

ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκα θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

Ζ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.      

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπ πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα 

δηεπθξηλίδνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ή ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, 

επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη 

φηη κπνξεί λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε 

αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ 

ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.  
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Ξπόζκληζη για ποβολή Γικαιολογηηικών 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4250/2014, ησλ θάησζη 

δηθαηνινγεηηθψλ: 

 

Α) ΦΔΘ ζύζηαζηρ και ΦΔΘ ζςγκπόηηζηρ ηηρ εηαιπείαρ 

Β) Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Γ) Βεβαίυζη ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο 

απηνχ. 

Γ) Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί 

κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 

2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο. 

2) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ Θξαηψλ – 

κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, φπσο θπξψζεθε κε ην Λ.2803/2000 

4) Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο 

5) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/EK ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 3691/2008 

6) Ξαηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 4198/2013. 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

 
 

πφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: 

 θπζηθά πξφζσπα 

 νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. 

 δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. 

 Ξξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο γηα Α.Δ. 

 Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ 

Πε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

 

Δ) Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο : 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
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 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

ΠΡ) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο ανηίζηοισο επαγγελμαηικό επιμεληηήπιο. 

Ε) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήλυζη πνπ ζα δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Ζ) Ξιζηοποιηηικά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΝΘ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο 

απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.  

Θ) Λόμιμη εξοςζιοδόηηζη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, εθφζνλ 

ππνβάιιεηαη απφ ηξίην. 

 

     Ρα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

     Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξμνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη 

θαη΄ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

     Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 104 ηνπ Λ. 4412/16, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (εάλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληαη πνπ ππέβαιε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 

θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

     Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ 

είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.   

   

Απόθαζη καηακύπυζηρ 

 

Πηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 4412/16. Πηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ηεο εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζην έγγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζηε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο αλέξρεηαη ζην χςνο ηνπ 30%.   

Ζ αλαζέηνπζα αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί, ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ.), επί 

απνδείμεη. 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή/ν 

αλαζέησλ θνξέαο δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη 

εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

Α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο 

αλαζηνιήο επί απηψλ, 

Β) νινθιήξσζε ηπρφλ πξνβιεπφκελνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ. 

Γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 

Κεηά ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο.  

Θαηά ην ζηάδην απηφ επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ηνπ αλαζέηνληνο 

θνξέα θαη ηνπ πξνο νλ ε θαηαθχξσζε πξνζσξηλνχ πξνκεζεπηή, ε κείσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ηηκήκαηνο. 
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Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη 

ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ Λ. 4412/16. 
 

Δγγςήζειρ 

 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, θαη’ άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/16, δελ απαηηείηαη. 

 

Ξξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο» 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. β΄, ζην άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/16, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

έσο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

 

Νη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Ππκθσλίαο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α΄ 

139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 

Νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

Β) ηνλ εθδφηε 

Γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 

Γ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

Δ) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

Πη) ηελ πιήξε επσλπκία, ΑΦΚ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε 

Ε) ηνπο φξνπο φηη αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο 

απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ 

Θ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

Η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγπεηηθήο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά 

ή κεξηθά εληφο πέληε εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη 

Ηα) ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

Ξληπυμή:  

 

 H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

Σξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ 

απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π. φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/16). 

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ 

δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε 
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έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ 

απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 

1 πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείνπ γείαο  

 & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Λ. 3580/07 (ΦΔΘ 134Α /18-

06-2007) θαη αξ. 24 Λ3846/2010 (ΦΔΘ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 

77 παξ.1 Λ 3918/2011 (ΦΔΘ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 Λ. 4412/2016 πέξ εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ . 

0,06% 

 

 ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ αξ. 55 ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151Α/16-09-1994) θαη Λ 2992/2002 

(ΦΔΘ 54Α/20-03-2002): Θαηά ηελ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη  4% θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 

 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

 Ρα έμνδα  κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Νη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθή ηζρχ ίζε κε εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ην δηαθήξπμε. 

   

Έννομη Ξποζηαζία 

 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί 

ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε ηνπ Λ. 4412/2016 θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 

εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 127 ηνπ Λ. 4412/16.  

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ ρσξίο ΦΞΑ, ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά ηε πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ 

άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε εκέξεο 

πξίλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Λ. 4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, κε ηε θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 

1% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν 

παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 

απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

 

 
Δπιβολή Ξποζηίμυν    

 
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί, παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε-παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απαθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 
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δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο-παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, 

ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

 

     

Ξαπάδοζη λικών  

 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζηελ αξκφδηα δηαρείξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Νη πξνο παξάδνζε πνζφηεηεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε 

ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/16.   

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα 

παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/16. 

β)έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο   

Δάλ ιήμε ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ 

ιήμε ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζνχλ ηα είδε, ν πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζην άξζξν 207 

ηνπ Λ. 4412/16.   

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηε πξνκήζεηα, ηελ δηαρείξηζε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη 

ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
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ΞΟΝΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 

 

Αξίαρ : …………………. 

( ολογπάθυρ) 

ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος Φ.Ξ.Α. 

 

 

 

 

                                           Γηα ηελ Ξξνκήζεηα:  

 

 

      Πηελ Αιεμαλδξνχπνιε ζήκεξα ………………….. νη ππνγεγξακκέλνη, αθ ελφο κελ ν θ. 

………………………………. Γηνηθεηήο ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ, εθπξνζσπψληαο λφκηκα κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα ην 

Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Έβξνπ θαη αθεηέξνπ, ε 

εηαηξεία………………………………………………………………………………, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε, έρνληαο ππφςε :  

            1. Ρελ ππ. αξηζκ  10/2017 δηαθήξπμε ηνπ Ξ.Γ.Λ.E. 

  2. Ρελ ππ. αξηζκ …………………………………………. απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε  

αξηζ. πξση. ………………………  πξνζθνξά ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο. 

 

 

ΠΚΦΥΛΖΠΑΛ θαη ΠΛΑΞΝΓΔΣΘΖΘΑΛ ηα παξαθάησ : 

 

Ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ν νπνίνο γηα 

ζπληνκία ζα νλνκάδεηαη ζην εμήο «πξνκεζεπηήο», ηελ πξνκήζεηα …………………………..  φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν Ξαξάξηεκα  Η  ην νπνίν, φπσο θαη ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη 

ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ν 

πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε ηνπο θαησηέξσ 

φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 1ο : ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο, ήηνη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ………….. έσο ……………. Ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα 

παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/16. 

β)έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο   

Δάλ ιήμε ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ 

ιήμε ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζνχλ ηα είδε, ν πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζην άξζξν 207 

ηνπ Λ. 4412/16.   
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Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηε πξνκήζεηα, ηελ δηαρείξηζε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη 

ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  

 

                      ΑΟΘΟΝ 2ο : ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ – ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

  

 

    Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζηελ αξκφδηα δηαρείξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

     Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/16.   

     Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο 

λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/16. 

β)έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο   

Δάλ ιήμε ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ 

ιήμε ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζνχλ ηα είδε, ν πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ζην άξζξν 207 

ηνπ Λ. 4412/16.   

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηε πξνκήζεηα, ηελ δηαρείξηζε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη 

ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  

 

ΑΟΘΟΝ 3ο : ΘΟΥΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

 

 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί, παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε-παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο-παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, 

ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία 

ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 

πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε.   

Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα 

ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα 
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νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.   

 
ΑΟΘΟΝ 4ο : ΞΙΖΟΥΚΖ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 

H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

Σξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ 

απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π. φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/16). 

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ 

δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε 

έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ 

απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 

εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 

1 πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείνπ γείαο  

 & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Λ. 3580/07 (ΦΔΘ 134Α /18-

06-2007) θαη αξ. 24 Λ3846/2010 (ΦΔΘ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 

77 παξ.1 Λ 3918/2011 (ΦΔΘ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 Λ. 4412/2016 πέξ εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ . 

0,06% 

 

 ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ αξ. 55 ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151Α/16-09-1994) θαη Λ 2992/2002 

(ΦΔΘ 54Α/20-03-2002): Θαηά ηελ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη  4% θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 

 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

 Ρα έμνδα  κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Νη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθή ηζρχ ίζε κε εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ην δηαθήξπμε. 

 

ΑΟΘΟΝ 5ο:  ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ – ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ – 

ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ 

απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ 

ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/16. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ 

κία δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

άξζξνπ 133 ηνπ Λ. 4412/16. 

                                    ΑΟΘΟΝ 6ο: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

 Ν αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

../../../Documents%20and%20Settings/prom7/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/74LNILDB/�%204013%202011.pdf
ΑΔΑ: 6ΛΑΡ4690Ω3-ΗΑ5





  

15 

 

 

                              ΑΟΘΟΝ 7ο : ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

 

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα ηηκνιφγηά ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη ηνλ α/α ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα θάζε είδνο. Ζ κε 

αλαγξαθή ηνπο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε παξαιαβή ησλ εηδψλ ή ηελ κε εμφθιεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ ηνπ. Απαγνξεχεηαη θνηλή έθδνζε ηηκνινγίσλ γηα είδε πνπ πεξηέρνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπκβάζεηο. Ζ πεξίπησζε απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ιφγσ 

δηαθνξεηηθνχ πνζνζηνχ θξαηήζεσλ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16 θαζψο θαη θάζε κεηαγελέζηεξεο 

δηάηαμεο, φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνκεζεπηή, ησλ νπνίσλ ηα θείκελα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

                                         ΑΟΘΟΝ 8ο : ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ ππ. 

αξηζκ. ………………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ …………. ηεο Ρξάπεδαο 

…………………….., ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

        Κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, ε αλσηέξσ εγγχεζε ζα αληηθαηαζηαζεί απφ «Δγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ ηπρφλ ζα αλαθχςνπλ ή ησλ δεκηψλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ζηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηε πεξίνδν θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ρν χςνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ηνλ ΦΞΑ. Ζ 

ελ ιφγσ εγγπεηηθή ζα ηζρχεη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ.   

  

 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε, βεβαηψζεθε θαη  

ππνγξάθεηαη (αηειψο) απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε φπσο αθνινπζεί : 

 
                                      ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

 

 
Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.ΔΒΟΝ                          

 
    Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

 

 

 

(Πθπαγίδα –πογπαθή 

Ννομαηεπώνςμο ςπογπάθονηορ) 

………………………………     …………………………………. 
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